
A votják nyelv orosz jövevényszavai1 

I I . 

1. Az orosz hangok votják megfelelései 

1.1. M á s s a l h a n g z ó k 
1.1.1. A szójegyzékben megadott orosz alakok és a nekik megfelelő 

votják szavak hangjai közti eltéréseket az oroszban meglevő kiejtési saját
ságok és nyelvjárási különbségek is okozhatják. Ott ezeket nem vehettem 
figyelembe, mert 1. a kiejtési sajátságok nincsenek szótárazva, 2. nincs meg
felelő orosz nyelvjárási szótár. A kikövetkeztetett alakokból való származ
ta tás t pedig lehetőleg kerülni akartam. Hogy mindezek ellenére valós képet 
kapjunk a hanghelyettesítésekről, alábbiakban tárgyalom az orosz kiejtési 
és nyelvjárási sajátságok egyes eseteit. 

1.1.1.1. Kiejtési sajátságok. Az orosz beszédben a zöngétlen mással
hangzó előtt vagy szóvégen álló zöngés mássalhangzó zöngétlenül. így az aJábbi 
megfelelések oka az oroszban keresendő: b ~ p (2061, 531, 598), d ~t (54, 255, 
437,577,579,587), d~t (25,26,554), g ~ k (56,75,82,406), v~f,p (95, 
168, 243, 318, 423), z ~ s (313, 368, 404, 446, 460), i ~ i (365). 

Az orosz ü} betű se hangkapcsolatot jelöl. Kiejtése azonban a köznyelv
ben leggyakrabban ss. Ez a megfelelés jelentkezik a következő szavakban: 
38, 90, 141, 145, 187, 264, 366, 410, 438, 514, 515, 536. 

Az orosz köznyelv a Hm és HH hangkapcsolatokat st illetve sn-nek ejti. 
Ilyen megfelelést találunk a következő szavakban: 275, 429, 517, 518 illetve 297. 

1.1.1.2. Nyelvjárási változások az, oroszban. Két jelenség érdemel figyel
met: a Dtcd hangkapcsolat zn-ve változik (304 sz. szó), a H pedig í'-vé lesz (38, 39, 
43, 219) az északi orosz nyelvjárásokban (vö. KTJZNYECOV, Diai. 59).2 

1.1.2. A votják és orosz mássalhangzó-rendszer legfontosabb különbsége, 
hogy az oroszban a palatalizált — nem palatalizált korreláció majdnem min
den mássalhangzóra kiterjed (a z és j kivételével), a votjákban viszont csak 
a,t^I,d > d, s '-v s, z "v z, ç ~ c, l ~ l', n <~: n pároknál találunk ilyen szem
benállást. Ezért a többi orosz palatalizált mássalhangzót a hozzájuk leg
közelebb álló nem palatalizáltakkal helyettesítette a votják. 

Például or. K, Kb ~ votj. k, or. p, pb <** votj. r stb. Ez a hanghelyette
sítés minden esetben bekövetkezett, ezért a továbbiakban együtt tárgyalom 
a két csoport megfeleléseit. 

1.1.3. Zárhangok 
1.1.3.1. Az orosz n, m, K, 6, d, z, rtib, db szabályos megfelelői a votjákban 

p, t, k, b, d, g, f, d. 

* Az első közleményt 1. NyK. LXXII , 323-362. 
1 A számok it t és a továbbiakban a megfelelő szócikknek a szójegyzékben kapott 

sorszámát jelzik. 
* A rövidítések jegyzékét 1. az első közlemény végén. 
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Példák or. n — votj. p or. napa 
or. Aana 

> V O t j 
> v o t ; 

. par (339) 

. lapa (242) 
or. m ~ v o t j . t or. öuAem 

or. moAbKO 
> vot 
> V O t j 

. belet (20) 

. fo/'ßo (528) 
or. K ~ votj. k or. Kapmoeua > V O t j . kartopka (168) 
or. 6 — votj. b or. 6oRp 

or. ap6y3 
> vot, 
> v o t t 

. bojár (28) 

. ÉWÔW2 (7 ) 

or. ó — votj. d or. da 
or. nyd 

> V O t j 
> v o t ; 

. da (64) 

. _pwd (422) 
or. z ~ votj. 9 or. aoöei} 

or. oeypeq 
> v o t ; 
> v o t ; 

. gubet'é (115) 

. ogirec (319) 
or. mb — votj. ( or. mwpMa 

or. 0amepa 
> v o t j 
> v o t j 

. t'urma (535) 

. ^c^'er (346) 
or. Öb ~ votj. d or. a?z<Í2 > v o t j . dadái (85) 

1.1.3.2. Kivételek 
Palatális környezetben néha palatalizáció történik a votjákban. A jelen

ség a szakirodalomban ismert (vö. JEMELJANOV 40, TYEPLJASINA 25, UOTILA 
417). Esetei: 

or. m — votj. t, d (356, 465) 
or. d —vo t j . d (332, 435) 

Az alábbi szavakban szórványos depalatalizációt látunk: 
or. mb ~ votj. t (214, 349, 352, 383, 417, 497) 
or. db — votj. d (25, 68, 120, 195) 

A fonetikai környezet okozhatta az affrikációt az alábbi két esetben: 
votj. (T, c or. míOK, > v o t j . tsaz, caz (49) or. 

or. 
mb 
db 

(vö. 

or. rnnwc 
votj. g, ddz or. nodbHnuü > votj. pêgas, poddíats 

(377) 

Szórványos nyelvjárási változás a következő (vö. JEMELJANOV 42): 
or. 6 — votj. v (296) 

t kölcsönös váltakozását figyelhetjük meg A G. nyelvjárásban a k 
UOTILA 437): 

or. m — votj. k 
or. K — votj. t 

or. 
or. 

eepcm 
uepKoeb 

> v o t j . 
> v o t j . 

G. vijorsk (556) 
G. tsert (51) 

ban: 
sítette. 

Az alábbi ritka hangváltozások oka ismeretlen: 
or. 6 — v o t j . d(382) 
or. d — votj. t (331, 402, 435) 
or. db — votj. b (195) 
or. K — votj. g (195, 280) 

1.1.4. Spiránsok 
1.1.1.4.1. Az orosz réshangok közül kettőnek nincs megfelelője a votják-
0 és x. Ezeket a votják a hozzájuk legközelebb álló hangokkal helyette-

Példák: or. 0 — votj. p or. 0AÜ8 
or. x — votj. k or. xpen 

> v o t j . pilag (367) 
> v o t j . kirerí (179) 
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A v zöngétlenedésével az oroszban keletkezett / hang (vö. 1.1.1.1. pont) 
szabályos megfelelője a votjákban ugyancsak^) (1. 95, 168, 243 sz. szócikkeket). 

Néhány szóban azonban már nem következett be a fenti hanghelyette
sítés, hanem megmaradt az / (2, 161, 318, 423, 500) és a, % (79, 445). Ez arra 
mutat , hogy a lejegyzés időpontjában a két új hang megkezdte behatolását 
a votják nyelvbe. Új fonémák keletkezésének gyakori előidézői a jövevény
szavak más nyelvekben is. 

1.1.4.2. Tarka képet mutatnak az or. e megfelelői. 
or. e ^ v o t j . v or. eedpo . > v o t j . vedra•,(548) 

or. öeneea > v o t j , bet'éova (18) 
A szóvégi or. e a votjákban általában nem maradt meg. Vagy más hanggá 

változott, vagy lekopott: 

or. e votj. w, u 
l 

or. Kanae > v o t j . 
or. nocmae > v o t j . 
or. fiaAbUiue > v o t j . 

kanaw (159) 
pustol (427) 
palci (338) 

A változás útja a következő lehetett: *v >• w >l 
>0 

Az eredeti szóvégi v lekopásáról a votjákban UOTILA (255 1.) és JEMEL-
JANOV is megemlékezik. További kutatást igényelne a változás idejének meg
állapítása. 

Néhány szóban or. e ~. votj . b megfelelést találunk (310, 452, 471, 587 
sz. szócikk). Ez szórványos nyelvjárási fejlődés következménye (vö. UOTILA 259). 

1.1.4.3. or. ü <~ votj. j . Példák: or. RMÜ}UK > votj. jamtsik (141) 
or. daeaü > v o t j . davaj (66) 

Nyelvjárási hangmegfeleléseket láthatunk az alábbi esetekben (vö. 
UOTILA 378 és 71): 

or. ü ~ votj. ï or. marna > v o t j . sal'kka (503) 
or. RKopb > v o t j . l'agir (140) 

or. ü ^ votj. d or. HMÜ}UK votj. K.3 d'amse°k (141) 
or. ndpo votj . MU. d'adra (1939) 

A következő szóban az m ,hasonító hatása okozhatta néhány nyelv
járásban a változást: 

or. ü --^votj. n or. ceMbR > v o t j . B. K. MU. semna (494) 

1.1.5. Szibilánsok 
1.1.5.1. Az orosz szibilánsok szabályos megfelelői az azonos minőségű 

votják hangok. 
Példák: or. 

or. 
or. 
or. 
or. 
or. 

c 
3 
Cb 
3b 
m 

votj 
votj 
votj 
votj 
votj 

WC ~ VOtj . Z 

or. 
or. 
or. 
or. 
or. 
or. 

CKa3KÜ 
30.600 
CeMbK 
3eMÂRHKa 
uiARna 
DiCOAb 

> votj 
> v o t j 
> v o t j 
> votj 
> votj 
> v o t j 

skaska (460) 
zavod (587) 
semja (494) 
zeml'anka (591) 
sl'apa (513) 
zal' (593) 

A vot ják nyelvjárások rövidí tésé t 1. az első közlemény végén. 
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1.1.5.2. Kivételek 
or. c ~ votj. s (180, 274, 452, 489) 
or. m ~ votj. é (513) 
or. 3 ~ votj. z (122) 
or. eb ~ votj. s (464) 

A fenti esetekben palatalizáció illetve depalatalizáció történt, 1. erről az 1.1.3.2. 
pont megjegyzését. 

Minden orosz szibilánsnak van affrikáta megfelelése is, ezek azonban 
csak szórványos nyelvjárási változások eredményei (vö. UOTLLA 37, 41, 186, 
TYEPLJASINA 20, 24, JEMELJANOV 44, LYTKIN Vok. 144): 

or. c ~ votj. 6, é (446, 450, 454) 
or. 3 ~ votj. g (13, 600) 
or. eb ~ votj. 6 (370, 497) 
or. 3b ~ votj. § (185, 543) 
or. ül ~ v o t j . 6 (257, 338) 
or. MC ~ votj. §, ? (281, 408, 454) 

Ugyancsak szórványos fejlődés eredménye az alábbi megfelelés (vö. 
JEMELJANOV 48) or. UÍ ~ votj. s (492). 

A következő hangváltozások oka ismeretlen: 
or. 3 ~ votj. s (23) 
or. MC ~ votj. S (292) 

1.1.6. Affrikáták 
1.1.6.1. Az orosz u\ megfelelései: 

or. u/ ' - -vo t j . SS or. eil}ë >Yot]. eééo (90) 

A megfelelés okáról 1. az 1.1.1.1. pontot. 
or. U} ~ votj. S (366) 
or. u) ~ votj. 6 (38, 141, 366) 

Ezekben a szavakban a u/ betű £c-nek hangzott, melyet a votják, mint számára 
idegen ë, c*-vel helyettesített. 

1.1.6.2. A két orosz affrikáta H (c) és 1} (c) szabályos megfelelői a vot-
jákban azonosak. A votjákban ugyanis nincs (nem palatalizált) c, ezért az 
orosz c megfelelői hanghelyettesítéssel palatalizált affrikáták. 

or. 1},H~ votj. c: WiCHAMANN-nál a B. G. U. nyelvjárásban és W I E D E -
MANN-nál (51, 69, 111, 143, 305, illetve 18, 39, 53, 61, 63, 182, 278, 293, 376 sz. 
szócikk), 

or. í/, H ~ votj. c: a többi nyelvjárásban és MuNKÁcsmál, TYEPLJASINÁ-
nál a G. U. nyelvjárásban (51, 141, 8, 27, 39, 41, 45, 48, 59, 278). 

A é és a c a votjákban nem külön fonémák, hanem nyelvjárási változa
tok, melyek sokszor egy nyelvjáráson belül is váltakoznak. MUNKÁCSI votják 
szótárában (305 1.) így ír erről: ,,A G. J . K. M. dialektusokban a ê^ c-vel 
váltakozik, erre a szócikkben külön utalás nincs." 

4 B H JlblTKHH, HCTOpHMeCKHH B0KaJIH3M nepMCKHX H3HK0B. MocKBa, 1964. 
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Néhány esetben^ a fentiek ellenére or 1} ~ votj. c megfelelést látunk 
(10, 42, 44, 84, 570). Ugy látszik, idővel a c is új fonémaként jelentkezhet 
a votjákban (vö. 1.1.4.1. pont). 

Az alábbi szavakban lezajlott dezaffrikáció nyelvjárási különfejlődés ered
ménye (vö. TYEPLJASINA 24, UOTILA 154). Hasonló változás az északi orosz 
nyelvjárásokban is előfordul: 

or. 1} ~ votj. s (226, 368) 
or. y ~ votj. s (226, 305, 471) 
or. H ~ votj. è (353, 377) 

Két szóban a fonetikai környezet hatására zöngésültek az affrikáták: 

or. q r*-> votj. g (76) 
or. H ~ votj. g (599) 

A következő esetekben az or. H a nem-palatalizált fonetikai környezet 
(£, é, t) hatására vesztette el palatalizáltságát és kakuminálódott: 

or. H ~ votj. ç (38, 48, 62, 329, 574) 

1.1.7. Liquidák 
1.1.7.1. 

or. A ~ votj. I például or. AüMna > v o t j . lámpa (241) 
or. A — votj. MU. u (157, 195, 406, 407, 447, 598) 

Ez a megfelelés csak a MU. nyelvjárásra jellemző, ahol a szóbelseji 
l > M-ra változott (UOTILA 195). 

or. A —vo t j . b or. ődACtAuÜKa > votj. balabaika (12) 

Egy esetben a hangváltozás oka ismeretlen: 
or. A ~ votj. n (213) 

1.1.7.2. 
or. Ab ~ votj. Ï például or. ARMKCt > v o t j . l'amlca (259) 

Depalatalizáció szórványos nyelvjárási fejlődés eredményeként: 
or. Ab — votj. / (186, 188, 248, 249, 261, 366, 510) 

A MU. nyelvjárásra jellemző az alábbi megfelelés (1. az előző pontot): 
or. Ab ~ votj. u (366) 

Egy esetben hasonulás történt: 
or. Ab ~ votj. rí or. ifeAoeaAbHUK > votj. celovannik (50) 

1.1.7.3. 
or. p ~ votj. r például podHR > votj. rodría (435) 

Csak egy kivétel van, amelyet elhasonulás okozott: 
or. p ^ votj. I or. npopOK > votj. pirolok (372) 

1.1.8. Nazálisok 
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1.1.8.1. Szabályos megfelelések: 
or. M ~ votj. m például or. MOHema >>votj. manet (271) 
or. H <~ votj. n például or. naőop > v o t j . navor (296) 
or. H b ^ v o t j . n például or. He@mb > v o t j . nep (307) 

1.1.8.2. Kivételek: 
n ~ m nyelvjárási váltakozás, amely más votják szavakban is meg

figyelhető (vö. TYEPLJASINA 31): 
or. M ~ votj. n (13, 34, 157) 
or. H ^ votj. m (80, 161, 368) 

Szórványos nyelvjárási depalatalizáció (vö. TYEPLJASINA 31): 
or. Hb ~ votj. n (33, 142, 185, 239, 298, 369, 389, 411) 

A következő szavakban az n a palatális környezet hatására vált ?í-né: 
179, 187, 266, 310, 325, 332, 453, 549. 

Szintén a fonetikai környezet (k) okozta az alábbi hangváltozást: 
or. H ̂  votj. rj or. npMüHKa > votj. jarmarjga (144) 

or. noMüHKa > v o t j . pomerjka (391) 

1.2. M a g á n h a n g z ó k 
1.2.1. I t t is, mint a mássalhangzóknál külön kell tárgyalnunk azokat 

az eseteket, amikor az eltérés oka az orosz kiejtésben vagy nyelvjárási saját
ságban van. 

Az orosz köznyelvi kiejtésben és egyes nyelvjárásokban a hangsúlytalan 
o és e redukálódik, a illetve ó-szerű hanggá válik. Ez a jelenség az északi orosz 
nyelvjárásokra éppen nem jellemző, de a votjákokkal érintkező orosz lakosság 
egy része távoli vidékekről vándorolt ide, s az ő nyelvükből ilyen alakok is 
kerülhettek át. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a hangsúlytalan orosz o-nak 
egyes esetekben o (<< északi orosz), más esetekben a (<< köznyelvi, déli orosz) 
megfelelése van. Ez a jelenség mutatkozik a 11, 154, 156, 161, 163, 171, 204, 
214, 239, 268, 269, 271, 337, 447, 449, 523, 548 illetve a 50, 54, 90, 190, 305, 382 
sz. szócikkekben. 

Az északi orosz nyelvjárások jellemző vonása, hogy a palatális környe
zetben álló a > e-vé, a z « > o-vá válik. Ezt a következő szócikkekben tapasz
taljuk: 39, 278, 324, 349, 356, 369, 430, 584 illetve 18, 21, 93, 274. 

A többi orosz hangsúlytalan magánhangzó esetében is elképzelhető, hogy 
az oroszban végbement redukció a votjákban hanghelyettesítéssel minőségi 
változást okoz, de erre határozott bizonyítékunk nincs. 

1.2.2. Az orosz magánhangzók votják megfelelései változatosabbak mint 
a mássalhangzókéi, és sokszor nyelvjárásonként is eltéréseket mutatnak. 

A szabályostól eltérő megfelelések magyarázatát több tényező is nehezíti: 
a) Forrásaim hangjelölése nem egységes. így bizonyos esetekben nehéz 

megállapítani, hogy esetleg különböző betűk azonos hangokat vagy azonos 
betűk különböző hangokat jelölnek az egyes forrásokban. 

b) A rendelkezésemre álló anyagban egyenlőtlenül van képviselve a vot
ják nyelvjárások szókészlete. Ezért sokszor nehéz eldönteni, hogy tendencia
szerű vagy csak szórványos változás történt-e. 

c) Nincsenek megfelelően kidolgozva a votják nyelvjárások magán-
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hangzói közötti összefüggések. Bár néhány mű (WICHMANN: SUST. XXXVI, 
TYEPLJASINA) támpontul szolgálhat egyes megfelelések magyarázatakor. 

A fent részletezett körülmények miatt a szabályostól eltérő megfelelé
sekre adott magyarázataim (néhány kivételtől eltekintve) csak abból állnak 
hogy utalok arra, ha az illető váltakozásra — a votják nyelvjárások között — 
más példa is van. 

Ahol ez nem lehetséges, ot t más példák nélkül is nyelvjárási külön
fej lődést kell feltennünk. Hogy ezek a most csak feltett váltakozások mennyi
ben felelnek meg a votják nyelvjárások magánhangzói közötti viszonyoknak, 
azt csak további kutatásokkal lehet majd eldönteni. 

1. táblázat 

Az orosz mássalhangzók votják megfelelései 

megfelelők 

orosz eltérő megfelelők, az eltérés oka: 
hang azonos hang azonos 

negf. hanghelyet- hangfeji. nyelvjárási fonetikai 
tesités tendencia változás környezet ismeretlen 

P P 
b b V d 
t t k t,d t 
d d d 
t t t ë,ê 
d d d 3, ddz b 
k k t 
9 9 

f (f)5 
P 

V V w, y,, l, 0 b 
X (x) k 
3 3 l,d n 

s s 6,í ê 
z z í> z ê 

ê é ê ë 
£ z , f. ë ë c, s é 
z z SA ë 

§6 m ê, ç 
G (%) c, ê 8, ê 3 
ê l é é 3,t 
l i y> b n 
l i y l n 
r r l 

m m n 
n n m t], n, 
n n n 

6 Az orosszal azonos hang, de a votjákban szabálytalan, ritka megfelelés. 

3 Nyelvtudományi Közlemények LXXIV/1 
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1.2.3. Szabályos megfelelések 
or. a <*v votj. a minden nyelvjárásban, 1. pl. az 1, 3, 5, 9, 10, 28, 38, 81, 

335 sz. szócikket. 
or. o ***> votj. o minden nyelvjárásban, 1. pl. a 11, 24, 27, 28, 41, 51, 53, 

54, 59, 70, 90, 191, 302 sz. szócikket. 
or. e ~ votj . e minden nyelvjárásban, 1. pl. a 19, 20, 21, 23, 51, 88, 90, 

219, 260 sz. szócikket. 
or. u <*w votj. i a Szám. nyelvjárásban nincs rá példa, a többiből példák 

a 2, 3, 10, 15, 20, 59, 60, 118, 250, 369 sz. szócikkben. 
or. u ~ votj. i (i, e, y)6, példák: G. 518, J . l l , M. 124, Sz. 11, 135, 269, 

Szl. 301, WIEDEMANN 204, 234, 252, nincs rá példa a B. K. MU. S. Szám. 
T. U. UB. nyelvjárásban. 

or. y ~ votj . » a S . nyelvjárásban nincs rá példa, a többiből 1. a 7, 14, 
31, 32, 34, 35, 77, 81, 82, 208, 219, 226, 285 sz. szócikket. 

1.2.4. Tendenciaszerű változások 
1.2.4.1. A votják magánhangzó-rendszer egyik viszonylag fiatal jelen

sége az o > u változás (LYTKIN, Vok. 19, ITKONEN: FUF . XXXI,267 és kk.). 
Feltételezhetjük, hogy ebben a változásban még az orosz jövevényszavak egy 
része is részt vett . Ezen a véleményen van BUBRICH, és LYTKIN is elfogadni 
látszik. WICHMANN viszont a kuso, ukno, kul'co szavakról azt tartja, hogy azok 
ta tár közvetítéssel kerültek a votjákba. 

Űgy tűnik, hogy az ilyen megfelelést mutató szavaknál nem kell tatár 
közvetítést feltételeznünk, mert a rendelkezésre álló tények alapján ezek 
az oroszból is jól magyarázhatók. 

Ilyen megfelelést mutatnak a következő szavak: or. docKü > v o t j . 
dusko (78), or. Koca > v o t j . kuso (230), or. KOAbljO > v o t j . kul'co (223), or. 
0KH0 > votj. ukno (538), valamint a 115, 401, 427, 542 sz. szó. 

Hogy a z o > « fejlődés fiatal jelenség a votjákban, azt LYTKIN a követ
kezőkkel bizonyítja: a votjákból az oroszba került egyes helynevek ma az 
oroszban o-val hangzanak, a votjákban viszont w-val. Pl. a Sosma folyó neve 
or. uiOUlMCt, votj . ëuSmi. Tehát ez a tendencia az oroszokkal való első érint
kezések után kezdődött, feltevésünk szerint a XV—XVI. században. Az orosz 
jövevényszavak tömeges behatolásának idején, a XIX. században a tendencia 
már nem érvényesült, mert az o-t tartalmazó orosz jövevényszavak nagyobb 
része (kb. 60—70 szó) ilyen változást nem szenvedett. 

Tehát az ide tartozó szavak legkésőbb a XVIII . század első ; felében 
kerülhettek a votjákba. I 

Ide vonhatjuk a két szóban mutatkozó or. o ^ v o t j . K. fy (107), or. 
o r^ votj. S. m (230) megfelelést is. A délnyugati votják nyelvjárásokban 
ugyanis az eredeti u az első szótagban palatalizálódott (1. LYTKIN Vok. 19). 

1 2.4.2. Ide kapcsolódik egy másik, hasonló folyamat a szóvégi a > o 
változás. Ez csak akkor következett be, ha az első szótagban o vagy u állt 
(LAKÓ GYÖRGY, A permi nyelvek szóvégi magánhangzói FgrÉrt . 2:27 1.). 

Esetei: or. docna > votj. dusko (78), or. Koca > v o t j . kuso (230), or. 
oöpü3 > v o t j . obros (313), or. nocmae > votj. pustol (427). 

Figyelembe véve, hogy az ide vont öt szó közül négyben az o > « 
változás is megtörtént,;és hogy a z o > M fejlődésben részt vett szavak közül 

6 Ezek a jelek is az i fonémát jelölik. Az * MUNKÁCSI szótárában, e TYBPLJASINÁ-
nál, y WiEDEMANN-nál található., ,;,; , 
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valamennyi idetartozó szóban végbement a z a > o fejlődés is, feltételezhetjük, 
hogy ez a tendencia időben nagyjából egybeesett az előbbivel. 

A feltehetően későbbi orosz jövevényszavakban a változás nem követ
kezett be. 

1.2.4.3. Az u fent említett palatalizálódásának eredményei szórványosan 
az or. y megfeleléseiben is mutatkoznak. 

or. y ~ votj. B. G. J . MU. Szám. ui (76,226,422,423,424,499,540), 
U. ü (35, 222). Ez a megfelelés tehát tendenciaszerű fejlődés eredménye (vö. 
LYTKIN Vok. 19—21). 

Ugyancsak egyes nyelvjárásokban végbement tendenciaszerű változások 
eredménye (1. LYTKIN Vok. 21 — 23) az or. y ~ votj. J . MU. Sz. U. i (i) 
(26, 76, 319, 531, 549), J . Szl. i (26, 549) megfelelés is. 

1.2.5. Szórványos nyelvjárási változások 
or. a, o, e ~ votj. U. à (2, 241). A labiális á csak MUNKÁCSI ufai adatai

ban szerepel, ot t is csak szórványosan. Nem ad felvilágosítást arról, hogy 
milyen környezetben jelenik meg ez a hang, és a rendelkezésre álló kisszámú 
adatból ezt nem is lehet megállapítani. 

or. o ~ votj . G. Sz. g (107, 409), J . MU. ö (96, 107), K. e° (377), M. e 
(107). A megfelelésre 1. TYEPLJASINA 23. 

or. e ~ votj . K. Sz. e° (511, 561), H. J . Sz. o (529). A z e ~ o megfelelés
ről 1. JEMELJENOV 20, a z e ~ e°-ről TYEPLJASINA 23. 

or. u «-v votj. J . K. M. MU. i (i) (3, 251, 294, 312, 359, 363, 366, 455, 542, 
543, 553), B. G. U. î (363, 542, 553), K. é (183, 366, 553). Az i ~ i, l meg
felelésről 1. TYEPLJASINA 30, az i — é-ről uo. 19. 

or. bi «~ votj. K. u (37). Vö. TYEPLJASINA 30. 
or. y — v o t j . K. MU. Sz. UB. o (80,219,371,549). I t t is szórványos 

nyelvjárási változást látunk (vö. TYEPLJASINA 30). 
1.2.6. Az alább felsorolt megfeleléseknél jobb híján szintén szórványos 

nyelvjárási váltakozást kell feltennünk, bár erre jelenleg nincs bizonyíték. 
Figyelemre méltó, hogy több megfelelés elég sok nyelvjárást érint. 

or. a — votj. G. J . K. Sz. U. o (5, 8, 129, 241, 430, 434, 452), K. M. è 
(165, 174, 241, 261, 445), J . K. i (144, 162), Sz. i (34), B. à (424). 

or. o — votj. B. G. K. Sz. Szám. Szl. T. U. a (86, 139, 267, 279, 507, 557). 
Az oroszban ezekben a szavakban hangsúlyos o áll, így nem számolhatunk 
redukcióval (vö. 1.2.1. pont). 

or. o — votj. Sz. 0 (107, 510), Sz. i (186), U. i (216). 
or. e — votj. G. J . K. MU. Sz. a (123, 142, 163, 178, 187, 290, 354, 374). 
or. % ~ v o t j . K. e- (6,262,359,364,455), G. K. Sz. e (20, 52, .92, 390, 

391), K. a (177). 
or. bl —• votj. B. i (33). 
or. y — v o t j . MU. a (75). 

2 . Változások az orosz jövevényszavak fonológiai szerkezetében: 

2.1. A m á s s a l h a n g z ó - t o r l ó d á s o k 
Mássalhangzó-torlódás keletkezik, ha szókezdő és szóvégi helyzetben 

legalább két, szóbelseji helyzetben legalább három mássalhangzó kerül egymás 
mellé. Az oroszban, mint a szláv nyelvekben általában gyakoriak az ilyeiv 
alakulatok. , , . » * 

3* 
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A finnugor nyelvek nem kedvelik a torlódásos alakokat, hanem általában 
megszüntetik a torlódást. Ez történt a votjákba került orosz szavak mással
hangzó-torlódásaival (pontosabban egy részükkel) is. 

2.1.1. Az idevágó szakirodalom tanúsága szerint néhány egyszerűsödés 
már az átadó orosz nyelvjárásokban megtörtént. Ezek: -vl' ^>-f(p), -st > -s, 
-st > -é, -zdn- > -zn-, -zdn- > -zn-. 

2.1.2. Az alábbi esetekben változatlan maradt a mássalhangzó-csoport: 
kv- (3)8, st- (1), sv- (2), sp- (1), tm- (1), zn- (2), -rsk- (1), -rstv- (1), -stv- (1), 
-rt (1), -rt (3). 

2. táblázat 

Az orosz magánhangzók votják megfelelései 

megfelelők 

az orosz 
hang azonos 

megfelelés 

eltérő megfelelők, az eltérés oka: az orosz 
hang azonos 

megfelelés hangfejlődési 
tendencia 

nyelvjárási 
változás 

feltételezett nyelvjárási 
változás 

a a7 o: G.J.K.MU. 
S.Sz.Szam. 

á:V. o: G.J.K.Sz.U. 
e: K.M. 
i: J .K. 
i :Sz. 
á: B. 

0 0 u: B.G.J.K.M. 
MU.S.Sz.Szam. 

w. S. 
ü.K. 

ö: G.Sz. 

ö: J.MU. 
é :K. 
d :U. 
e:M. 

a: B.G.K.Sz.Szam.Szl. 
T.U. 

Ö : S Z . 
i :Sz. 
i:V. 

u: B.G.J.K.M. 
MU.S.Sz.Szam. 

w. S. 
ü.K. 

ö: G.Sz. 

ö: J.MU. 
é :K. 
d :U. 
e:M. 

e e 
é: K.M. 

e:K.Sz. 
d :U. 
o: G.J.Sz. 

a: G.J.K.M.MU.Sz. 

i i i, i: J.K.M.MU. 
Sz.T. 

î: B.G.U. 
hK. 

e: G.K.Sz. 
e-:K. 
a :K . 

y i, í: J.M.Sz. 
Szl. 

e.G. 

u.K. i:B. 

u u w: B.G.J.MU. 
Szám. 

ü:V. 
i, Î: J.MU.Sz.U. 
i: J.T. 

o: K.MU.Sz. a:MU. 

7 Ha a megfelelés után nem áll nyelvjárási megjelölés, az illető megfelelés minden 
nyelvjárásban megtalálható. 

8 A zárójelben levő számok itt az előfordulás gyakoriságát mutatják. 
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2.1.3. A következő torlódások mindig feloldódtak: bl- (8), br- (4), fé- (1), 
ft- (3), gl- (1), raj- (1), se- (1), sk- (1), vdr- (6), vr- (2), z6- (2), -ngrZ- (6), -nstr- (1), 
-sín- (2), -Ik (4), -pí' (1), -r& (2), -rg (1), -m (1). 

2.1.4. A legtöbb esetben ingadozást látunk. Ugyanaz a mássalhangzó
csoport egyes szavakban megszűnik, másokban megmarad. Gyakori, hogy 
ugyanabban a szóban némely nyelvjárás megszünteti a torlódást, mások 
viszont nem. Ez t azonban nem tekinthetjük az illető nyelvjárás (ok) sajátsá
gainak, mert más szavakban ugyanez a helyzet fordítva ismétlődik meg. 

Elképzelhető, hogy az ingadozást az átvételek időpontja közötti különb
ség okozza. Eszerint a korábbi átvételekben megszűnt volna a mássalhangzó
torlódás, míg a későbbiekben nem. Ezt a feltevést indokolja, hogy már á X I X . 
században (ekkor kerülhetett á t a votjákba a legtöbb orosz szó) elterjedhetett 
a votjákok között az orosz nyelv ismerete (a hivatalos érintkezés, egyház, 
katonaság, kereskedelem révén), az oroszul is beszélő votjákok így megszok
hatták a torlódásos alakokat. E feltevés bizonyítása azonban további vizsgá
latokat igényel. 

Alábbiakban közlöm az ingadozó eseteket, feltüntetve az előfordulás 
gyakoriságát. 

Torlódás Feloldva Nincs i 

dr- 4 3 

gr-
kl-

4 
3 
2 

1 
4 
1 

kn- 3 2 
kr- 10 10 
pl-
pr-
ék-

6 
15 
5 

3 
17 

3 
sl- 1 2 
sm- 2 1 
sp-
sr-

4 
3 

3 
1 

st- 3 9 
str- 1 3 
sl- 4 4 
st- 5 3 
tr- 5 5 
zv- 2 1 
-Ist- 3 1 
-ig 
-nt 

1 
1 

1 
2 

-rk 1 4 
-rst 1 1 
-st 1 1 

A nyelvjárási alakokat is külön számolva összesen 243 szóban találunk 
az orosz jövevényszavakban mássalhangzó-torlódást, ebből 140 esetben (58%) 
a torlódás feloldódik, 103 esetben (42%) változatlan marad. 
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2.1.5. A mássalhangzó-torlódás feloldásának módjai 
2.1.5.1. A mássalhangzó-csoport egyik tagjának kiesése. Szókezdő' hely

zetben az első, szóvégén a második hang tűnik el. Ez történt a 3, 4, 46, 62, 
82, 86, 87, 95, 121, 175, 180, 275, 284, 307, 400, 411, 433, 471, 498, 530, 547, 
556 sz. szavakban. 

2.1.5.2. Járulékos magánhangzó kifejlődése a mássalhangzó-csoport tag
jai közé vagy (szókezdő helyzetben) elé. Ez lehet i (főként a. Sz. nyelvjárásban) 
25, 35, 69, 70, 72, 94, 102, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131-137, 185, 187, 
188, 357, 359, 367-370 , 372, 373, 387, 414, 458, 459, 525, 527, 531, 561, 
| 51, 136, 180, 187, 216, 359, 363, 479, 481, Î 137, 363, 407, 

ê (főként a K. nyelvjárásban) 69, 129, 135, 136, 137, 176, 357, 359, 387, 
459, 474, 513, 

i 25, 56, 67, 68, 122, 125, 177, 179, 189, 222, 227, 282, 360, 363, 513, 561, 
a 186, 
u 82, 407, 
o 318 sz. szóban. 
2.1.5.3. A kiejtés megkönnyítése asszimilációval: 

or. edp- > v o t j . zdr- (82) 
or. em- > v o t j . st- (530). 

A v mindkét esetben képzéshely szerint asszimilálódott a kiejtés megkönnyí
tésére. 

2.1.5.4. Metatézis: or. zpueeHKd > v o t j . girvenka (93). Hasonló jelenség 
játszódott le a 3, 116, 511 sz. szavakban is. 

2.2. A s z ó v é g i m a g á n h a n g z ó v i s e l k e d é s e 
A votjákba átkerült orosz jövevényszavak tővégi magánhangzójukat 

általában változatlanul megőrzik, leszámítva néhány morfológiai és hang-
történeti jellegű változást (vö. 1.2.4.2. és 3.1.1., 3.1.3. pont). 

Néhány szóról azonban a votjakban hiányzik a tővégi magánhangzó: 
or. 0amepa > v o t j . pat'er (346), 1. még a 92, 138, 159, 270, 271, 275, 285, 312, 
317, 323, 339, 346, 378, 386, 397, 600. 

Megfigyelhető, hogy az orosz szó 14 esetben a-ra végződik, s csak 2 
esetben o-ra. Azonban ezeket is ide számíthatjuk, mert a hangsúlytalan o-nak 
egyes orosz nyelvjárásokban és a köznyelvben rövid a-szerű kiejtése van. 
Ugyancsak közös jellemzője az orosz szóvégnek it t a hangsúlytalanság. Ez alól 
valószínűleg az utolsó szó sem kivétel (az ugyanis a szótári adatokban vég
hangsúlyos az oroszban), mert az orosz hangsúly mozgó, így könnyen elképzel
hető, hogy az átadó orosz nyelvjárásban más hangsúlyozása van. 

Nem gondolhatjuk azonban, hogy általános tendenciával van dolgunk. 
Ennek ellentmond egyrészt a votják hangtörténet (vö. LAKÓ, i. m. 56), más
részt maguk az orosz jövevényszavak is. Ugyanis hasonló fonetikai helyzetben 
29 a-végű orosz jövevényszóról n e m kopott le a tővégi magánhangzó. 

Mi okozhatta szóvégi a lekopását, s vajon miért csak ezekben a szavakban 
történt meg? 

A lekopást lehetővé tevő tényezők közül kettő érdemel figyelmet: 
1) A vizsgált hangok hangsúlytalansága. A hangsúlytalan orosz magán-

t hangzók ugyanis a köznyelvben, különösen szóvégen erős redukción esnek át, 
így a b e s z é l t n y e l v b e n alig vagy egyáltalán nem hangzanak. 
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2) Az említett szavaknak kivétel nélkül van olyan függő esete (plur. gen.) 
az oroszban, amelyül a véghangzó nélküli puszta tő szolgál. Ez is elősegíthette 
a véghangzó nélküli alakok meghonosodását a votjákban. 

A változás azonban így is szórványos maradt, és az eseteknek csak 
35%-ára terjedt ki. 

Azt, hogy a lekopás miért éppen ezekben a szavakban történt meg, 
nem tudtam megállapítani. Arra gondolhatnánk, hogy talán az a előtti mással
hangzó minősége befolyásolta a folyamatot. A 16 szóban a végmagánhangzó 
előtt 9 féle mássalhangzó áll. Ezek közül csak az r (5), illetve a t (4) fordul elő 
többször. Az első esetben 2, a másodikban 4 ellenpélda van, vagyis olyan szó, 
amelyről teljesen hasonló körülmények között sem kopott le az a. A 16 szónak 
összesen 12 ellenpéldája van, tehát ezt a megoldást el kell vetni. 

2.3. A n y í l t s z ó t a g o k m a g á n h a n g z ó j á n a k 
v i s e l k e d é s e 
A három vagy több szótagú orosz szavak második (néha harmadik) 

nyílt szótagjának magánhangzója a votjákban kiesett. Például or. KOÖUAü >> 
votj. hóbla (191). Ezt a jelenséget a votják leíró nyelvtan is ismeri.9 

A kiesés feltételei: 
(1) a megelőző szótag nyíltsága; 
(2) a kieső magánhangzó előtt vagy után szonáns mássalhangzó (folyé

kony hang vagy nazális) áll; 
(3) a kieső magánhangzó hangsúlytalansága az oroszban; 
(4) a következő szótag nyíltsága. 

Mind a négy feltétel megvalósult 7 szóban (143, 225, 273, 295, 320, 371, 
540) megtörtént a kiesés, egyben (457) nem. 

Az (1) feltétel hiányzik egy szóban (113), a (2) ugyancsak egy szóban 
(243). 

A két utolsó feltétel hiánya esetén ingadozást látunk. Csak a (3) hiányzik 
6 esetben, megtörtént a kiesés (69, 191, 195, 266, 276, 569), 9 esetben nem 
(111, 154, 155, 159, 193, 194, 476, 495, 569). Csak a (4) hiányzik 2 szóban 
(319, 394), kiesett a magánhangzó 25 szóban (50, 74, 142, 163, 164, 173, 229, 
319, 340, 372, 390, 392, 396, 397, 403, 414, 449, 508, 546, 547, 558, 562, 584, 
590, 594) nem. 

Ez azt mutatja, hogy a (3) és (4) feltétel döntő szerepet játszik a kiesésben. 
Ha a felsorolt négy feltételből legalább kettő hiányzik, a kiesés nem 

következett be. 

3. Az átvételek alaktani sajátságai 

Az orosz jövevényszavak morfológiai és szófaji tekintetben általában 
változatlanok maradnak a votjákban. Néhány esetben azonban morfológiai 
és szófaji változásokat figyelhetünk meg. 

TpaMMaTHKa coBpeiweHHoro yAMypTCKoro íöbiKa HHCCBCK, 1962. 37. lap 
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3.1. F ő n e v e k 
3.1.1. Néhány; orosz képzett szónak a kikövetkeztetett képzőtlen alakját 

vette át a votják. így elmaradhatott az orosz szavak végéről a -Ka (41, 183, 
229, 363, 525 sz. szó), az -ue (464 sz. szó) és az -UH (4, 28, 187, 217) képző. 

A -ka kicsinyítő képző a votjakban is ismert, így analógiásán vonódhatott 
el az orosz szavakból a képzőtlen alak. 

Az or. UH- képző eltűnését két tényező is okozhatta. Egyrészt ezeknek 
az orosz szavaknak van olyan függő esete (plur. gen.) amelyül a képzőtlen 
szótő szolgál, másrészt a votják -in inesszivuszrag hatására is elvonódhatott 
egy feltételezett tő. 

3.1.2. Más esetekben viszont az orosz szó kapott képzőt a votjákban. így 
-ka kicsinyítő képző (14, 81, 123, 136, 410 sz. szó), -i, i kicsinyítő képző 
(85, 224), -an denominális névszóképző (222) és -t'Sik denominális névszóképző 
(357) járulhatott az orosz jövevényszavakhoz. 

3.1.3. Néha függő eset szolgált az átvétel alapjául. Ez lehetett sing gen. 
(195, 552) vagy plur. nom. (30, 114, 135, 194, 232, 365, 504, 560, 569 sz. szó). 
A többes számi átvételek oka általában az, hogy az illető szavakat az oroszban 
gyakran használják többes számban. 

A fenti folyamat fordítottja is előfordul, mikor az oroszban csak többes 
számban használt főneveknek kikövetkeztetett egyes számát veszi át a votják 
(1. a 135, 161, 446, 508, 337 sz. szócikkeket). 

3.1.4. Orosz főnévnek melléknévi használatával találkozunk a következő 
szavakban: 18, 102, 172, 357, 360, 380, 534, 547. A képzőtlen orosz főnév a 
votjákban melléknévként szerepelhet, mert a votjákban a melléknévnek külön 
formai kifejezőeszköze nincs. Az 527 sz. szóban az eredeti főnév a -täm votják 
fősztóképzővei ellátva szerepel. 

Az orosz főnév a votják -mi-, -jask-, ack-, -al-j-a-, -i- igeképzők vagy 
a kar- 'tesz' ige segítségével igévé is válhat. Ez történt a 19, 25, 120, 309, 593, 
599, 574 sz. szócikkben. 

3.2. M e l l é k n e v e k 
Az orosz melléknevek egyes szám hímnemű alakúkban kerültek a vot-

jákba, de nem az irodalmi és köznyelvi -biü, hanem az északi orosz nyelvjárá
sokban honos -oj végződéssel. Ez a tendencia annyira erős, hogy a votják 
irodalmi nyelv újabb jövevényszavaiban is kivétel nélkül ezt találjuk. 

Néhány esetben az orosz melléknév rövidebb, predikatív alakja került 
a votjákba (1. 3, 96, 338, 351, 400, 420, 452 sz. szócikket). 

Igévé is válhatott a melléknév a lüi- 'lenni' ige segítségével (298 sz. szó). 
Az 59 sz. szóban pedig az eredeti orosz melléknév névmási, illetve határozószói 
szerephez jutot t a votjákban. 

3.3. I g é k 
3.3.1. Az átvétel alapja az orosz főnévi igenév, ehhez járulhat a -ti-

votják igeképző (24, 128, 131, 146, 189, 286, 362, 383, 414, 458, 487, 551 sz. 
szócikk) vagy segédigeként a kar- 'tesz' ige (60, 71, 119, 128, 189, 301, 333, 
390, 414, 417, 458, 468, 487, 536, 584, 585 sz. szócikk). Ez utóbbi esetben csak 
a segédige ragozódik. Előfordul, hogy ugyannál a szónál mindkét megoldást 
megtaláljuk. 
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3.3.2. Az átvétel alapja az orosz ige töve, melyhez járulhat az említett 
kar- ige (379) vagy az -l-, -ti-, -t-, -ck-, -ék-, -ni- votják igeképzők valamelyike 
(199, 272, 330, 342, 341, 551, 586 sz. szó). 

Végül kivételesen előfordul, hogy az orosz igető képző és segédige nélkül 
kerül át a votjákba (316, 521). 

4. Az átvételek szófaji megoszlása 

Főnév 463 77,5% 
Melléknév 53 8,8% 
Számnév 2 0,3% 
Névmás 5 0,8% 
Ige 38 6,4% 
Határozószó 18 3,0% 
Indulatszó 1 0 ,1% 
Kötőszó 16 2,7% 
Felszólító segédszó 1 0 ,1% 
Kérdőszócska 1 0 ,1% 
Felsőfok segédszava 1 0 ,1% 
Mondatszó 1 0 ,1% 

Összesen 600 100% 

A főnevek nagy száma egyrészt, az igék kis száma másrészt azt bizo
nyítja, hogy a vot jakra gyakorolt orosz hatás elég intenzív, de viszonylag 
kései volt. 

A vot jakra ősi örökségképp kötőszavak nem maradtak, ez magyarázza 
a jövevény kötőszavak feltűnően nagy számát. 

5. Áz átvételek nyelvjárási megoszlása 

5.1. 
szarapuli nyj. 247 szó 40,1% 
kazáni nyj. 175 szo 29,1% 
glazovi nyj. 173 szo 28,8% 
jelabugai nyj. 111 szo 18,5% 
malmyzsi nyj. 66 szo 11,0% 
malmyzs-urzsumi nyj. 63 szo 10,5% 
beszermán nyj. 45 szo 7,5% 
szlobodai nyj. 35 szo 5,8% 
tilovaji nyj. 27 szo 4,5% 
ufai nyj. 35 szo 5,8% 
sosmai nyj. 11 szo 1,8% 
ufa-birszki nyj. 8 szo 1,3% 
szamarai nyj. 6 szo 1,0% 

A % az összes szócikk (600) számához viszonyítva értendő. 
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A fent közölt adatok nem mutatják húen az illető nyelvjárásra gyakorolt 
orosz hatás nagyságát. Ugyanis a feldolgozott anyagban nagyon egyenlőtlenül 
vannak képviselve az egyes nyelvjárások. Csak akkor lehetne a szavak számából 
az orosz hatás mértékére reálisan következtetni, ha további szövegek és szó
jegyzékek állnának rendelkezésünkre. 

5.2. Ha a statisztikát a szavak elterjedése szerint állítjuk össze, a követ
kező képet kapjuk: 

WlEDEMANN-nál11 112 szó 18,7% 
egy nyelvjárásban 257 szó 42,9% 
két nyelvjárásban 90 szó 15 % 
három nyelvjárásban 67 szó H , 2 % 
négy nyelvjárásban 33 szó 5,2% 
öt nyelvjárásban 14 szó 2,4% 
hat nyelvjárásban 14 szó 2,4% 
hét nyelvjárásban 8 szó 1,4% 
nyolc nyelvjárásban 4 szó 0,7% 
kilenc nyelvjárásban 1 szó 0,2% 

található. 
A feldolgozott források összesen tizenhárom nyelvjárásból közölnek ada

tokat, azonban egyetlen szó sem található meg valamennyi nyelvjárásban. 
A gyakrabban előforduló szavak listája: 
öt nyelvjárásban: 1, 96, 107, 191, 210, 211, 226, 265, 369, 395, 449, 542, 

549, 566, 
hat nyelvjárásban: 39, 85, 118, 230, 271, 280, 352, 448, 513, 528, 548, 

553, 554, 587. 
hét nyelvjárásban: 49, 51, 90, 180, 366, 450, 454, 598, 
nyolc nyelvjárásban: 494,538,557,593, 
kilenc nyelvjárásban: 302 sz. szó található. 
Feltételezhetnénk, hogy a több nyelvjárásban előforduló szavak már 

régebben kerültek a votjákba, de az említett nehézségek (5.1. pont) ennek 
bizonyítását nem teszik lehetővé. 

6. Az átvételek jelentéskor i csoportjai 

A jelentésben' csoportosítás mindig hordoz bizonyos szubjektív elemet, 
hiszen a valóság jelenségei, s így az azokat képviselő szavak is igen sokféle
képpen csoportosíthatók, azonban a votjakra gyakorolt orosz hatás bemutatá
sához ez feltétlenül szükséges. 

A magyar szó után zárójelben álló szám a szócikk sorszáma. Minden 
szó csak egy csoportban szerepel. 

6.1. Az egyházi és vallásos élettel kapcsolatos szavak: ámen (5), atyuska 
(8), ördög (22, 61, 87), áldani (24), templom (51), diakónus (68), sír (fn. 94), 
gyónni (120), dicsőíteni (128), kereszt (180), kikeresztelkedett (187), keresz
telni (189), szerzetes (268), kolostor (269), farsang (273), malaszt (284), engesz
telni (286), ima (287), szentkép (313), próféta (372), énekel (383), gyász-

11 WIEDEMANN nem közöl az adatoknál nyelvjárási megjelölést. 
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szertartás (391), gyászszertartást végez (390), pap (395), böjti (400), egyház-
falu (405), székesegyház (463), esket (551), koszorú (552), bűnös (558). 

6.2. A hivatalos és állami élettel kapcsolatos szavak: úr (15), cár (42), 
cárság (44), írnok (67), bebizonyít (71), palota (84), postaszolga (97), császár 
(105), állam (106), határ (110, 111), kormányzóság (113), falusi bíró (133), 
bejelent (146), börtön (173), fejedelem (185), pecsét (190), király (207), főnök 
(293), felügyelő (295), jobbágy (308), pecsét (349), falusi jegyző (377), ítélet 
(413), törvényszolga (415), száműzetés (470), ítélet (486), ítél (487), bíró (488), 
tanú (491), eskü (509), börtön (535), szabad (nem jobbágy 565), törvény (578). 

6.3. Katonáskodás: tiszt (2), dragonyos (80), ágyúgolyó (139), generális 
(142), csapat (156), őrség (164), kaszárnya (174), lovas (198), kopja (205), 
vár (216), puskakakas (227), felvétel (296), osztaghoz tartozó (332), kard 
(335), sátor (336), kvártély (346), tábori orvos (354), sorozó ház (357), puska 
(366), zászló (367), ezred (387), puskagolyó (424), ágyú (428), fogoly (433), 
szablya (442), katona (447), szolgálni (458), állj (vezényszó 483), sátor (492), 
puskavessző (510), kard (516), parancs (537), háború (564), parancs (582), töl
tés (583), puskát tölteni (584), zsold (594). 

6.4. A mindennapi életben használt anyagok, tárgyak, eszközök, ipar-
- cikkek nevei: gerenda (35), teáskanna (40), pálinkás pohár (43), óra (45), 

csésze (47), merítő kanál (55), tisztít (60), léc (69), deszka (78), fazék (107), 
mész (123), emelő rúd (124), zsámoly (125), szurok (129), gyufa (130), szekrény 
(134), pohár (136), fakanna (137), láda (145), petróleum (163), keményítő (176), 
tégla (181, 182), szőnyeg (212), ágy (214, 337), kulcs (222), gyűrű (223), korsó 
(231), dézsa (239), lámpa (241), pad (243), lap (249), lapát (253), gép (276), 
zsák (280), kalapács (288), ólja (307), ágytakaró (317), fénymáz (323), nyírkéreg
kosár (352), fűrész (361), fűrészel (362), lámpa (393), edény (401), csészealj 
(402), oldat (431), érc (441), szamovár (449), spiritusz (466), kis csésze (471), 
veder (548), villa (555), acél (473), pálinkás pohár (479), táska (489), kén 
(496), fakanna (503), kefe (515), satu (524), vargaszurok (544), csavar (559), töl
csér (568), zár (580), gyár (587), arany (590). -

Ruházkodással kapcsolatos szavak: bársony (16), zsinór (91), nadrág 
(135, 508), sapka (169, 505), kalocsni (193), szalag (246), mellény (157), kesz
tyű (353), öv (358), kenderbársony (359), ruha (374), fejkötő szalag (380), csat 
(412), finom posztó (427), csizma (450), szatén (453), szövőszék (474), sál (502), 
köpeny (512), kalap (513), suba (520). 

Ételek, italok nevei: ánizs (6), zsemlye (32), tea (39), mustár (99), cukorka 
(161), savanyú zabpép (178), torma (179), perec (188), kalács (192), füstölt 
(200), kávé (201), citrom (262), ebédel (309), töltött rétes (364), sütemény (365), 
mézeskalács (369), cukor (445), töltött lepény (504), sáfrány (500), kömény 
(526), ecet (539), mazsola (543), bor, pálinka (557), sült (595). 

6.5. Kereskedelem, utazás: jegy (20), mázsáló (23), pénztárca (33), kocs
máros (50), negyed (57), számolás (62), adósság (72), bevétel (79), súlyvas (92), 
font (93), garas (112), állomás (132), vasmacska (140), kocsis (141, 219), vásár 
(144), kocsma (150), hajó (186), kopejka (202), kereskedő (226), bolt (244), 
csónak (255), vontató kötél (259), rubel (271), árboc (275), számadás (329), 
hamis(pénz) (338), pár (339), gőzhajó (340), vitorla (343), útlevél (345), rovás 
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(348), negyed kopejka (388), fél rubel (389), jármű (404), fél korsó (űrmérték) 
(407), pud (422, 423), font (425), posta (429), költség (437), kis szán (446), öl 
(hosszmérték) (454), áru (523), távíró (oszlop) (534), verszt (hosszmérték) (556), 
elszámol (574), zálog (577). 

6.6. Mezőgazdasággal kapcsolatos szavak: görög dinnye (7), lógós (ló) (18, 
410), barázda (29), szekérszíj (49), cséphadaró (76), napraforgó (81), gyep (86), 
a szekér négy kereke (126), négy kerekű szekér (127), alma (138), nyári rozs 
(143), burgonya (168), kecske (171), kanca (191), kerék (194), ás (199), pata 
(204), szekérkas (206), kasza (230), szamár (254), mezó' (258), len (263), mák 
(265), polyva (266), mezsgye (281), csűr (310), uborka (319), patkolás (326), 
ugaron hagy (342), patkó (378), paradicsom (392), kert (443), sárga ló (452), 
nyáj (472), kaszálógép (495), gabonás láda (499), nyaklószíj (511), hármas
fogat (525), tengelyagy (530), vontató (kötél) (533), őszi vetés (542), szekér
rakomány (572), marha (jószág) (597). 

Vadon élő növények és állatok neve: erdő (38), liget (48), lazac (95), vad 
(122), hörcsög (197), kánya (208), boglárvirág (225), hófajd (229), (állat) 
talpa (242), bojtorján (245), durda-hal (264), fodormenta (282), menyhal (294) 
gomba (325), tokhal (328), páva (347), vessző (440), fű (532), teve (550), 
varangy (592). 

Vadászat, halászat: sörét (70), horog (227), háló (299), vadász (321), 
ághegyháló (444), háló (497). 

6.7. Földrajzi nevek: part (21), falu (88, 493), város (104), kőhalom (117), 
árok (158), tenger (290), környék (322), keresztutca (371), tó (421), puszta 
(426), liget (438), sztyeppe (477), utca (540), folyók köze (561). 

6.8. A ház és részei: ház (73), kemencés szoba (101), sut (115), kút (195), 
ablak (210, 538), hombár (235), ablakráma (320), kemencenyílás (350), pince 
(381, 382), padló (385), mennyezet (403), ágykárpit (406), szín (451), fél
szer (455), fal (484), kapu (569), kerítés (573), árnyékszék (579), földkönyhó 
(591). 

6.9. Foglalkozásnevek: munkás (34, 434), paraszt (217), inas (240), orvos 
(261), mester (274), muzsik (292), pásztor (344), ács (375), szolga (462), csősz 
(465), asztalos (478), szakácsnő (480), erdőkerülő (481). 

Rokonságnevek: báty (30), iker (83), nagybácsi (85), koma (224), me
nyecske (267), anya (277), rokonság (435), szülő (436), árva (457), vő anyja 
(490), család (494), háznép (545). 

Egyéb személyek nevei: hős (11), gazdag (27), ingyenélő (65), barát (75), 
törpe (166), manó (247), bölcs (291), rabló (432), öreg (ember) (475), öreg 
(asszony) (476), nyalka legény (514), rablókapitány (546), varázsló (549), 
tolvaj (566). 

Testi állapotot, tulajdonságokat, betegségeket, testrészeket jelentő sza
vak: balzsam (13), kicsapongó (25), sorvadás (41), meztelen (96), púpos (98), 
púp (102), torok (103), ajak (114), süket (116), kolera (154), kancsal (209), gön
dör (221), beteg (234), ujj perec (252), pestis (289), néma (306), kopasz (360), 
buta (527), halánték (560), himlőhely (570), heves (575). 

6.10. Kisebb fogalmi csoportokat alkotó szavak. 
Időegységek neve: perc (285), ünnep (411), határidő (459), idő (561), 
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szürkület (600), hétfő (394), kedd (318), szerda (456), csütörtök (56), péntek 
(356), szombat (485). 

Népek nevei: angol (3), cigány (58), kínai (184), német (305), francia 
(368), olasz (522). 

Kultúra: papír (54), körző (52), ceruza (152), könyv (177), betű (31), 
t inta (53), levélpapír (376), újság (547), lecke (541). 

Szórakozás: citera (12), hegedű (14), hangszer (121), harmonika (147), 
kártya (167), sas-krajcár játék (322), cigaretta (397), mese (460), húr (482), 
pipa (531). 

6.11. Egyéb, főként elvont és általános jelentésű szavak: baj (19), rész 
(46), gondolni (77), kész (108), teljesíteni (119), vitatkozni (131), csepp (162), 
vörös (215), rend (236), minőség (270), hely (279), bosszankodni (298), szükség 
(304), szokás (311), sérelem (312), elpusztítani (330), felelni (333), felelet 
(334), tarka (351), első (355), hozomány (363), egyszerű (373), felfogad (379), 
f adály (396), forma (398), utolsó (399), tűzvész (408), sorban (409), elfogadni 
J .14), megbocsátani (417), szapora (420), sor (430), pontosan (439), dicsőség 
j*61), egyetértés (464), vita (467), vitatkozni (468), lépés (501), golyó (507), 
, ,rgy (519), titkol (521), megvendégelni (536), kupac (567), égés (576), meg-

e.ademelni (585), készlet (581), rátalálni (586), jel (589), sajnál (593), sors (596) 
crsodálkozik (599). 

6.12. Határozószók és segédszók: felszólító mód segédszava (66), hir
telen (82), még (90), bizonyára (152), rendben van (237), csak (250), -e (251), 
inkább (257), na (303), ismét (324), amíg (384), el (416), ellen (419), a felsőfok 
segédszava (448), egyszerre (469), csak (528), hiszen (554), íme (571), tehát (588 

Kötőszók: de (1, 302, 315), amint (26), és (64, 118), ha (148), is (149, 529), 
hogy (151, 517, 518), bár (211), vagy (248), ámde (331), mégis (498). 

Névmások: mind (59), milyen (153), mindegyik (175). 

7. összegezés. Az átvétel kora és szakaszai 

7.1. Az eddigiek során egy-két kivételtől eltekintve az orosz jövevény
szavak problémáinak leíró elemzését adtuk. Hát ra van még az átvételek korá
nak és szakaszainak meghatározása. Ennek a kérdésnek a megoldását több 
tényező nehezíti: 

1) A votjaknak, mint a legtöbb finnugor nyelvnek nincsenek régi nyelv
emlékei. A legkorábbi írásos feljegyzések a XVIII . századból valók. Ezek 
a zömmel kéziratos anyagok TYEPLJASINA jeles munkájában12 már hozzá
férhetők. Az általa kiadott szójegyzékek azonban korlátozott terjedelműek, 
szóanyaguk nagyjából azonos, így érthető, hogy csak 14 orosz jövevényszót 
találtam bennük. (Ezek szójegyzékemben a 82, 85, 109, 135, 229, 230, 262, 278, 
280, 302, 309, 366, 379, 450 számú szócikkekben találhatók.) 

2) A votják hangtörténettel kiváló kutatók (WICHMANN, LAKÓ, E. ITKO-
NEN, LYTKIN, UOTILA) foglalkoztak, de műveikben — a fent részletezett okok 
miatt — kevés utalást találunk az egyes hangváltozások időpontjára, pedig 

12 H. TemiflmHHa, riaMHTHHKH yAMypTCKOH nHCbMeHHOCTH X V I I I . Béna MocKBa, 1966. 
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csak ilyen utalások tennék lehetővé az orosz jövevényszavak kronológiájának 
pontosabb meghatározását. 

3) Ugyancsak nagy segítséget nyújtana mind a hangtörténet, mind az 
orosz jövevényszavak kutatása számára a votják nyelv tatár jövevényszavai
nak feldolgozása. 

4) Többször utaltam már arra is, hogy egyes nyelvjárásokból csak kevés 
anyag áll rendelkezésünkre. 

7.2. így csak néhány biztos támpontunk van egyes átvételek időpont
jának meghatározására. 

A XVI. századnál előbb csak elvétve kerülhettek orosz szavak a vot-
jákba. A votjakok ugyanis a kazáni ta tár kánság fennhatósága alá tartoztak 
1552-ig. 

Az orosz jövevényszavak legnagyobb része (legkevesebb kétharmada) 
minden bizonnyal a X I X . században került a votjákba. Erre mutat az, hogy 
legtöbb szó a lejegyzés időpontjában (általában a XIX. sz. vége — XX. század 
eleje) az oroszhoz képest változatlan alakban élt a vot jakban. 

Legkésőbb XVII - X V I I I . századi jövevényszavak azok, amelyek részt 
vettek az O > Í Í (1.1.2.4.1. pont) és a > o (1.2.4.2. pont) hangfejlődésben, 
a szóvégi v lekopásában (1.1.4.2. pont), illetve amelyek XVIII . századi fel
jegyzésekben (7.1. pont) találhatók. Ezek a kritériumok azonban az orosz 
jövevényszavaknak igen kis részére (kb. 20—25 szó) vonatkoznak. 

Művelődéstörténeti adatok alapján13 elképzelhető, hogy bizonyos jelen
tés-körökbe tartozó szavak (pl. a ház és részei 6.7. pont) szintén az orosz 
jövevényszavak régebbi rétegéhez tartoznak. 

Munka-hipotézisként feltehetjük, hogy bizonyos jellegzetes hangmeg
feleléseket (pl. affrikációt), fonémaszerkezeti (mássalhangzó-torlódás feloldása) 
és alaktani változásokat mutató szavak ugyancsak régebbi eredetűek. Ezeknek 
a kérdéseknek a megoldása azonban további és minden bizonnyal hosszas 
munkát tesz szükségessé. 

Csúcs SÁNDOR 

PyCCKHe 3aHMCTB0BaHHH VflMypTCKOrO H3bIKa 

O a T b f l 3aHHMaeTCíI TOJIbKO pyCCKHMH 3aHMCTB0BaHHflMH YAMypTCKHX AHaJieKTOB. A B T O P 
pa3pa6oTaji Bee AnajieKTHbie TCKCTH H cJiOBapn yAMypcTKoro ítöbiKa. 

riepBafl MacTb CTaTbH (CM. HyK. L X X I I , 323—362.) C0Aep»caeT cnncoK CJIOB B ajnfiaBHT-
HOM nop^AKe. B cnHCKe HeT CJIOB uepKOBHbix TCKCTOB, HMCH coöCTBeHHbix H CJIOB HeonpeAejieH-
Horo npoHcxo>KAeHHji. 

hocTpoeHHe cjiOBapHbix craTen: Hoiwep, CJIOBO, AnajieKT, 3Ha4eHHe, HCTOMHHK, pyccnan 
4>opMa cjioBa, o6bíicHeHne. CnoBa A^IOTCH B opHrHHaJibHoíí 4)opiwe. 

BTopaíi iiacTb . , . 
1. YAMypTCKHe COOTBeTCTBHíí pyCCKHX 3ByK0B 
CorjiacHbie 
PyccKHe corjracHbie B yAMypTCKOM fl3bii<e B GojibuiHHCTBe cjiy^aeB He HSMCHHIOTCH. 

HO BCë TaKH HaíÍAyTCH HCKJlIOHeHHH: B yAMypTCKOM «3bII<e HCT 0 H X, BMeCTO HHX nOHBJlHeTCH 
n H K. ... • ' 

. B HeKOTopbix cjiyqaíix pa3HHUbi yAMypTCKHx AHaJieKTOB Bbi3BajiH 3ByK0Bbie H3MeHeHH». 
CM. HanpHMep pycc. 6 ~ yAM. e, pycc. m ~ yAM. K, pycc. K ~ yAM. m, pycc. c r* VAM. « H T. A-

M i , 5 Az urál i népek tör téne lme ós művel t sége . B p . 1966. 355. 1. 
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В других случаях фонетическое окружение вызвало изменения. См. например сле
дующие палатализации: рус. m ~ удм. /ль, рус. д ~ удм. дь рус. с ~ удм. сь, рус. з —удм 
зь, рус. н ~ удм. нь и другие. 

Иногда причина изменений неизвестна. Например рус. б ~ удм. о, рус. к ~ удм. 
г, рус. з ~ и. т. д. 

См. об этом ещё таблицу номер I. 
Гласные 
Некоторые изменения произошли уже в русском языке (аканье, оканье, а ^ ев. 

северных диалектах). 
Русские гласные обычно тоже остаются в неизмененном виде в удмурстком. Но не

которые гласные принимали участие в звуковых изменениях удмуртского языка. Например 
рус. о ~ удм. у/рус. коса ~ удм. кусо, рус. окно ~ удм. укно и. т. д.). Здесь о перешло в у в 
удмуртском языке приблизительно в XV—XVI. веках. 

Таблица номер 2. подробно показывает соответствия гласных. 
2. Изменения в фонологической структуре заимствований. 
2.1. Удмуртский язык в 58%-е случаев снимает оригинальное стечение согласных. 

Данный процесс происходит выпадением одного из согласных. В других случаях гласный 
возникает среди согласных или перед группой согласных. 

2.2. В некоторых случаях безударное а и о исчезли на исходе заимствований в 
удмуртском языке. Это явление редкое и его причины неизвестны. 

2.3. Безударный гласный открытого слога в заимствованных словах выпал, если 
перед ним и после него были тоже открытые слоги. 

3. Морфологические изменения 
Русские заимствования обычно перешли в удмуртский язык в неизмененной морфо

логической форме. 
Но всё таки наблюдаются некоторые исключения. 
Так при существительных: иногда выпали в удмуртском усффиксы -ка, -ие, -ин. Не

которые существительные перешли в удмуртский язык в форме родительного падежа ед. ч. 
или именительного падежа мн. ч. 

Русские прилагательные перешли в удмуртский в форме именительного падежа ед. 
ч. мужского рода, но в северной диалектной форме, с суффиксом -ой. 

Удмуртский язык заимствовал русские глаголы в форме инфинитива или основы. 
Слова в обоих случаях получают удмуртские глагольные суффиксы. Иногда при русском 
инфинитиве употребляется вспомогательный глагол карыны 'делать'. 

4. Распределение по частям речи заимствованных слов 
Существительное 463 (77,5%) 
Прилагательное 53 (8,8%) 
Глагол 38 (6,4%) 
Другие части речи 46 (7,3%) 
5. Число перечисленных русских заимствований в удмуртских диалектах зависит от 

количества текстов стоящих в распоряжении автора из данного диалекта. Большая часть-
заимствований встречется только в однем (42,9%), в двух (15%) или в трёх (11,2%) диа
лектах. 

6. Значение русских заимствований в удмуртском языке обычно то же самое как 
в русском. 

7. Трудно установить хронологию русских заимствований. Старыми заимствова
ниями можно считать те слова, которые встречаются уже в письменных памятниках XV 111-
ого века (пункт 7.1.), и те, которые принимали участи в изменении звуков удмуртского 
языка (см. пункты 1.1.4.2., 1.2.4.1., 1.2.4.2.). 

Возможно, что есть ещё и другие старые заимствования. Например слова со значе
нием дом и его части, слова в которых произошли типичные звуковые изменения (аффрика-
ция и др.), слова в которых снялись группы согласных и. т. п. 

Для решения этих вопросов нужна ещё дальнейшая работа. 
Шандор Чуч 




